
Aneks nr 1 

 

do Statutu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie 

 
Uchwałą nr 20/2019/2020 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 

w Kociszewie z dnia 26 lutego 2020 r. wprowadza się w Statucie Szkoły następujące zmiany: 

§ 1 

 

I. W rozdziale 4. § 31 dodano ust. 3. w brzmieniu: „W szkole funkcjonuje dziennik 

elektroniczny”.  

II. Rozdział 8. § 48   został rozszerzony o ust. 3 – 14  dotyczące ustalania ocen śródrocznych 

i rocznych z uwzględnieniem tzw. średniej ważonej: 

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ocenę śródroczną i roczną ustala się  

w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów pisemnych, prac 

domowych – obowiązkowych i nadobowiązkowych, za aktywność i osiągnięcia 

obserwowane podczas zajęć z uwzględnieniem tzw. średniej ważonej. Nie dotyczy 

wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki, plastyki i zajęć 

artystycznych. 
 

4. Uczeń nie może otrzymać oceny niższej niż wynikająca ze średniej ważonej. 
 

5. Stopnie otrzymywane przez ucznia mają przypisane odpowiednie wagi związane 

z kategoriami ocen. Najwyższą wagą stopnia otrzymanego w najwyższej kategorii jest 3, 

najniższą wagą jest1. 
 

6. Ocenę celującą końcoworoczną otrzymuje laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej. 
 

7. Przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nauczyciel 

stosuje średnią ważoną ocen cząstkowych wg następujących wag: 

1) sprawdziany, testy            - waga 3 

2) kartkówki                          - waga 2 

3) prezentacje, referaty          - waga 2 

4) zadania              - waga 2 

5) odpowiedzi ustne              - waga 1 

6) prace domowe                   - waga 1 

7) aktywność na lekcji           - waga 1 

8) inne                        - waga 1-2 
 

8. Przy wyliczaniu średniej ważonej „+” liczony jest jako 0,5, „-„ jako 0,25. 
 

9. Wartości wag dla poszczególnych ocen cząstkowych nauczyciel precyzuje 

w Przedmiotowych Zasadach Oceniania, przy czym inne wskazane przez nauczyciela 

kategorie nie mogą przekroczyć wagi 1 lub 2. 

10. W szkole organizuje się próbne egzaminy. Przeprowadzanie próbnych egzaminów 

w Szkole ma na celu kształtowanie umiejętności planowania pracy, samodzielności, 

radzenia sobie w warunkach stresu związanego z sytuacją egzaminacyjną. Wyniki 

takich egzaminów mają charakter diagnostyczny dla uczniów i nauczycieli i nie są 

elementem bieżącego oceniania. 
 

11. Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest zgodnie z wyliczoną wartością średniej 

ważonej:  

1) niedostateczny1,00 – 1,69  



2) dopuszczający 1,70 – 2,59  

3) dostateczny 2,60 – 3,59  

4) dobry 3,60 – 4,59  

5) bardzo dobry 4,60 – 5,09  

6) celujący 5,30 – 6,00  
 

12. Klasyfikacja śródroczna i roczna powinna być dokonana na podstawie przynajmniej  

3 ocen cząstkowych.  
 

13. Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel nie powinien sugerować się 

tylko średnią otrzymanych przez ucznia stopni, ale również innymi czynnikami 

związanymi z przygotowaniem ucznia do zajęć lekcyjnych, takimi jak: stosunek do 

przedmiotu, przygotowanie do lekcji w ciągu roku szkolnego, zaangażowanie w pracę 

na lekcjach, odrabianie prac domowych i innymi. Średnia stopni otrzymanych przez 

ucznia jest tylko sugestią dla nauczyciela. 

 

III. W rozdziale 8. § 48 w ust. 3. po wyrazach „egzaminu poprawkowego,” skreśla się wyraz: 

„zastrzeżeń” 
 

IV. W  rozdziale 8. § 52 ust. 2 usunięto zdanie:  ,,Dyrektor sprawdza zgodność  

z obowiązującymi przepisami prawa wymagań edukacyjnych oraz przechowuje ich kopie 

do wglądu dla uczniów i ich rodziców.” 
 

V. W  rozdziale 8. § 53 ust. 1. pkt. 5 zmieniono na:  „wytwory pracy uczniów”. 
 

VI. W  rozdziale 8. § 54 ust. 2. wyrazy „Siedem dni” zamieniono na „Czternaście dni”, a w ust. 

3. wyrazy „Siedem dni” zamieniono na „Miesiąc”. 
 

VII. W  rozdziale 8. § 55 dodano  ust. 4 i 5 w brzmieniu:  

„4. Tryb i warunki uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1) w pierwszym tygodniu czerwca wychowawca klasy na ogólnym lub indywidualnym 

spotkaniu informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o 

przewidywanej rocznej ocenie zachowania; 

2) w ciągu tygodnia od otrzymania informacji uczeń lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie) mogą prosić nauczyciela o podniesienie przewidywanej oceny z danego 

przedmiotu lub zachowania; 

3) nauczyciel w ciągu dwóch dni od wysłuchania prośby informuje ucznia i jego rodziców 

(prawnych opiekunów) o warunkach uzyskania wyższej oceny; 

4) uczeń jest zobowiązany najpóźniej na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

rady pedagogicznej wypełnić warunki nauczyciela; 

5) w przypadku niespełnienia warunków postawionych przez nauczyciela ocena z danego 

przedmiotu nie zostaje podwyższona; 

6) w przypadku, gdy uczeń uzyska z przeprowadzonych w klasie sprawdzianów, pytań itd. 

Dobre oceny, nauczyciel może bez pisemnej prośby rodziców podnieść ocenę ucznia na 

wyższą niż przewidywana.” 
 

     „5. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej klasyfikacyjnej oceny  

      zachowania: 

1) w pierwszym tygodniu czerwca wychowawca klasy na ogólnym lub indywidualnym 

spotkaniu informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej rocznej ocenie 

zachowania; 



2) w ciągu tygodnia od otrzymania informacji uczeń lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie) mogą prosić wychowawcę o podniesienie przewidywanej oceny 

zachowania; 

3) wychowawca w ciągu dwóch dni od wysłuchania prośby informuje ucznia i jego 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach uzyskania wyższej oceny zachowania;  

4) uczeń może uzyskać wyższą ocenę zachowania, jeśli przedstawi dowody, że spełnił 

wszystkie wymagania na daną ocenę zachowania przewidziane w kryteriach ocen 

zachowania; 

5) wychowawca po rozpatrzeniu dowodów przedstawionych przez ucznia lub jego 

rodziców (prawnych opiekunów) może wydać decyzję o podniesieniu oceny 

zachowania; 

6) uczeń jest zobowiązany najpóźniej na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

rady pedagogicznej wypełnić warunki nauczyciela;  

7) w przypadku niespełnienia warunków postawionych przez nauczyciela ocena 

zachowania nie zostaje podwyższona.” 
 

VIII. W  rozdziale 9. § 65  ust. 2. otrzymał brzmienie: „ W celu wymiany doświadczeń oraz 

monitorowania pracy szkoły tworzy się zespoły przedmiotowe, między innymi: 

1) zespół nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej;  

2) zespół nauczycieli uczących w klasach IV – VIII”. 
 

IX. W  rozdziale 9. § 69 ust. 1. dodano  pkt. 6. woźny/a i pkt. 7. sekretarka 

§ 2 

 

Pozostała część Statutu Szkoły pozostaje bez zmian. 

 

§ 3 

 

Aneks wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

z. up. Jacek Malinowski  

................................................................................. 
(przewodniczący Rady Pedagogicznej) 


